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CHÙA
GIÁC HOA MÞ KHÓA TU MÙA HÈ CHO THANH THI¾U NIÊN
* Nguyên
éc
Sáng ngày 18/6/2018, chùa Giác Hoa, xã
Châu ThÛi, huyÇn V)nh Lãi, tÉnh B¡c Liêu ã khai gi£ng khóa tu mùa hè dành cho
các em thanh thi¿u niên. Chéng dñ LÅ Khai m¡c có HT. Lý SaMouth, Thành viên HÙi
Óng Chéng minh, Chéng minh Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu; TT. Thích Qu£ng
ThÛi, Phó tr°ßng BTS tÉnh, TT. Thích Châu, Tr°ßng Ban H°Ûng d«n Ph-t tí;
Thích ¡t Ma Kh£ Ki¿n, Tr°ßng Ban Ho±ng pháp; Thích Giác Nhñt, Tr°ßng BTS
GHPGVN huyÇn V)nh Lãi; S° cô Thích Nï Nghiêm Thành, Phó tr°ßng BTS huyÇn V)nh
Lãi, Trå trì chùa Giác Hoa và Quý Ch° Tôn éc Tng ni Ban h°Ûng d«n Ph-t tí.
Lãnh ¡o chính quyÁn có Ông Tr§n Vn Kh£i, Phó Phòng NÙi vå huyÇn V)nh Lãi; Ông
NguyÅn Vn A, Phó Chç tËch UBMTTQVN huyÇn, Bà Ph¡m Tuy¿t Mai, Ùi tr°ßng Ùi An
ninh Công an huyÇn; Ông NguyÅn Vn Giï, Tr°ßng Công an xã Châu ThÛi và h¡n 450
em thanh thi¿u niên tham dñ khóa tu.

Sau ph§n nghi théc và vn nghÇ chào
mëng, S° cô TN. Nghiêm Thành Íc diÅn vn khai m¡c buÕi lÅ. Theo S° cô, vÛi
hoài b£o cùng cÙng Óng xây dñng mÙt th¿ hÇ trí théc tÑt nên Chùa Giác Hoa mß
khóa tu mùa hè cho thanh ti¿u niên, t¡o iÁu kiÇn g§n gii vÛi các em Ã giúp
các em nh-n ra måc ích, lý t°ßng sÑng trong mÙt sân ch¡i lành m¡nh và h°Ûng
thiÇn; các em s½ °ãc hÍc giáo lý nhà Ph-t, giáo dåc nhân cách, lòng hi¿u th£o,
sñ yêu th°¡ng và kù nng sÑng Ã trß thành con ngoan, trò giÏi, là công dân tÑt
và là ng°Ýi hïu dång cho xã hÙi trên quan iÃm cça ng°Ýi Ph-t tí chân chính. S°
cô TN. Nh° Mù, Phó Ban TÕ chéc thông qua ch°¡ng trình khóa tu có chç Á H¡t
giÑng të bi trong thÝi gian 03 ngày të ngày 18 ¿n 20/6/2018 bao gÓm các nÙi
dung nh° Pháp tho¡i, thiÁn hành, nghe thuy¿t gi£ng giáo lý, xem phim cuÙc Ýi
éc Ph-t, tÍa àm, thi n¿p sÑng tÉnh théc, lía tr¡i v.v&Â ¡i éc Thích V¡n Bình tuyên Íc NÙi quy khóa
tu.

Â
TT. Thích Qu£ng ThÛi ban ¡o të cho buÕi
lÅ, Th°ãng tÍa tán thán công éc cça S° cô trå trì và Ch° Tôn éc ã cÑ g¯ng tÕ
chéc khóa tu cho các em, Th°ãng tÍa bày tÏ niÁm hoan hù vÛi tinh th§n hi¿u hÍc
và hâm mÙ Ph-t pháp cça các em thanh thi¿u niên. Th°ãng tÍa cing cân nh¯c các
em ch¥p hành nÙi quy th-t tÑt, sinh ho¡t vui ch¡i gi£i trí ph£i tuân thç h°Ûng
d«n cça Ch° tôn éc, Ngài kó vÍng các em s½ ti¿p thu th-t tÑt nhïng truyÁn thå
quý báu të Ch° Tôn éc trong Ban gi£ng hu¥n, khóa tu tuy vÛi thÝi gian ng¯n
nh°ng s½ cho các em nhiÁu hành trang trong cuÙc sÑng vÛi t°¡ng lai rñc sáng.
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